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وطـي  

وطـي، قا أجؿل األؿاؽن وأروعفا، قا ؼؾعة حصقـة ال تؾقن، وواحة ؾألؿن، 

واألؿان، واالدتؼرار، ػؿفؿا ؼدت األقام وادودّت، قبؼى وطـي اؾحبقب حـوـاً، 

قضؿـا إؾقه ؽاألم، وال قتخؾى عـا أبداً، ػوطـي بأرضه، ودؿائه، وبحاره، 

وجباؾه، وؽلّ ؿا ػقه، قؿثل ـؿوذجاً رائعاً ؾؿعاـي اؾحقاة، ال قعؾم ؼقؿتفا إال 

 .ؿن ػؼد اؾوطن

 

ػي وطـي ُتشرق اؾشؿس ؿن ؽلّ اؾجفات، ؿرة ؿن جفة اؾحرقّة، ؾتتعاـق راقات 

اؾـصر ؿع بعضفا ػي دؿائه، وؿرة تشرق ؿن جباه أفؾه وؿواطـقه اؾذقن 

قػدوـه بدؿائفم، وقؼدؿون ألجؾه األرواح، وترخص ألجؾه ؽلّ اؾدـقا، وؿرة 

ُتشرق ؿن دروب اؾعؾم ػقه ؿن ؿدارده وجاؿعاته اؾتي تؿثل ؿـارات ؾؾعؾم 

واؾتؽـوؾوجقا ؾقصبح وطـي أجؿل وأروع، وؾقؿشي ػي درب اؾتطور واؾتؼدم، 

وؿرة تشرق اؾشؿس ؿن عقون ؿزارعقه اؾذقن قؽدّون ػي حراثة أرضه وزراعتفا، 

 .ؾقـتجوا أجود اؾثؿار، ػؿا ؿن ذيء أجؿل ؿن ثؿار ـبتت عؾى أذجار وطـي

 

تتجؾّى ؽلّ ؿعاـي اؾعزة واإلباء ػي وطـي، ػفو ؿوطن اؾرجال اؾذقن قذودون 

عن األوطان واؾدقن، وقحؿون اؾحؿى، وقعقـون اؾضعقف، وقـصرون اؾؿظؾوم، 

وقبـون اؾوطن بدواعدفم، وقؼقؿون اؾؿصاـع، وقدافؿون ػي ـفضته 

وبـائه، وقغقثون اؾؿؾفوف، ػؿـفم اؾطبقب واؾؿفـدس، واؾؿعؾم، واؾدقادي، 

ورجل االؼتصاد، ورجل األؿن، ػاؾوطن ال قؽون إال بأبـائه ألـّفم ؿـه واؿتداد 

 .ؾه
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ألنّ وطـي فو أغؾى ذيء ػي حقاتي دأبذل ؽلّ جفدي ألحرص عؾى رػعته 

وـصرته، ودأؽون ؿعه ػي اؾدراء واؾضراء، وػي أوؼات اؾدؾم وأوؼات اؾحرب، 

ودأحرص عؾى أن أجعل ؿن وطـي ـؿوذجاً تؼتدي به اؾدول، ؾقظلّ عؾؿه 

 .ؿرػوعاً عاؾقاً، وؾقبؼى ادؿه ؿؼروـاً دوؿاً بؽلّ خقر

 

ؿفؿا تغـى اؾشعراء واألدباء ػي اؾوطن، ػؾن قبؾغوا وصف وطـي اؾرائع، 

ػؼقؿة وطـي ال قؿؽن أن تـحصر ػي ؽؾؿات ؼؾقؾة، وال قؿؽن أن تدتطقع 

حروف األبجدقّة وصف روعته، ػحب اؾوطن ذعور ػطري غرقزي قوؾد ؿع 

اإلـدان، وال قؿؽن أن قؿوت فذا اؾشعور أبداً، ودقظلّ حبه ػي اؾؼؾب واؾروح، 

ودقبؼى عطر وروده قعطّر أجواء اؾحقاة، ودتظلّ ـدؿات فوائه تداعب 

اؾوجدان، ػاؾغصن اؾقابس ػي وطـي قعادل ؿروجاً ؿن اؾخضرة واؾورود ػي أي 

ؿؽان غقره، وتضقق اؾؽؾؿات ؽثقراً عن وصف وطـي، وتصغر ؽلّ اؾدـقا عـدؿا 

تتم ؿؼارـتفا ػقه، وربؿا قشعر اؾؼؾب باؾتؼصقر ػي حؼه، ؾؽن قجب أن ـظلّ 

ؿخؾصقن ػي حبه وؿحاػظقن عؾقه ؿن أي دوء، وػاعؾقن ؾؾخقر ػقه، وـاذرقن 

ؾؾعؾم واؾؿعرػة ػقه أقضاً، وؿتفجدقن ػي ؿحرابه، ودائؿي اؾدعاء هلل اؾعؾي 

 .اؾؼدقر أن قحػظه وأبـاءه، وقدقم األؾػة بقـفم

 

 

 


